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doelen en werkwijze / zakendoen in het 
Oostblok

NESTJES LEEGHALEN

De nouveaux riches moeten, in tegenstelling tot het ‘oude
geld,’ status kopen. De overwegende self-made mannen boksen
tegen de oude elite op met protserige spullen en hobby’s. Uit de
top-tien van onbescheiden nouveaux riches let alleen kruide-
nier Dirk van den Broek op de kleintjes en bewoont hij slechts
een bescheiden villa in Noordwijk. Zijn grootste hobby? ‘Nest-
jes leeghalen,’ ofwel zakendoen, in het Oostblok. [1]

doelen en werkwijze / problemen overzien

SEND THE PIGS IN

Als bedrijven hun targets niet halen, is de eerste reflex: we
gaan nog harder ons best doen. Méér kunstmest, méér contro-
lemechanismen. Ze zijn heel erg gericht op het reduceren van
onzekerheid. Terwijl het juist belangrijk is om het héle pro-
bleem te overzien. Is het product niet goed? Zijn de klanten on-
tevreden? Achterhaal de waarheid, de gevoelens bij mensen.
Send the pigs in, dat doen we op de boerderij ook. Als we proble-
men hebben met onkruid dan sturen we de varkens het land
op, zodat er een nog grotere puinhoop ontstaat. Dat zorgt voor
turbulentie en leidt tot creatievere oplossingen. [2]

Zie voor de bronvermeldingen pag. 319 e.v.
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Trends zijn net paarden
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doelen en werkwijze / trends

TRENDS ZIJN NET PAARDEN

In een wereld waarin ideeën en gebeurtenissen worden over-
geanalyseerd tot er bijna niets meer van over is, die almaar
complexer wordt, waarin je boven alle kabaal uit moet gillen
om gehoord te worden, in zo’n wereld verlangen wij naar een
structuur.
In een eenvoudig kader kunnen we een samenhang ontdek-
ken. En we kunnen dat kader veranderen, als de wereld zelf
verandert.

Trends zijn net paarden. Als je mee beweegt, kun je er gemak-
kelijker mee overweg. [3]

doelen en werkwijze / programma’s

DE HERTENJACHT

Hertenjagers gaan het bos in, schieten een hert en nemen dat
mee naar huis. Klopt dat? Niet helemaal.
Ze nemen het lichaam mee terug, maar de geest van het leven-
de hert blijft in het bos.
Datzelfde gebeurt in veel organisatie-ontwikkelingsprojecten.
Managers gaan op jacht naar het goede programma of ontwerp
om hun organisatie te veranderen. Wordt het idee ‘thuis’ toe-
gepast, dan wint de dagelijkse realiteit en blijken de resultaten
vaak teleur te stellen. De trofeeën hangen als ingelijste diplo-
ma’s aan de muur, maar de essentie van wat het programma
probeerde te bereiken, is verloren gegaan.
Zulk soort programma’s volgen elkaar snel op. Uit iedere erva-
ring leert men iets en de organisatie wordt in de goede richting
geduwd. De resultaten zijn vaak echter marginaal en de mede-
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werkers worden uiteindelijk gefrustreerd en cynisch:
‘Daar gaan we weer.’ ‘Het nieuwe snoepje van de maand!’
‘Waarop zal men zich volgend jaar gaan richten?’ ‘We zijn be-
zig met verandering ter wille van de verandering.’
De programma’s vreten tijd, leggen extra druk op toch al volle
schema’s en leiden tot veel desillusies. [4]

doelen en werkwijze / profilering

DE DOLFIJN TEGEN DE HAAI

In maart leverden Caddell en Miller, twee adviseurs van het
computerbedrijf Apple, hun rapport met de naam De dolfijn te-
gen de haai af.

In De dolfijn tegen de haai drongen Miller en Caddell erop aan
IBM te laten voor wat het was. Ze hielden een pleidooi voor een
‘marketing-jioe-jitsoe’ om de sterke punten van IBM tot zwakke
punten te veranderen. De grote, bedreigende en vastberaden
haai IBM kon omsingeld en uit evenwicht gebracht worden
door een slimme en behendige vijand.
Apple was meer dan een bedrijf, het was een idee dat aan het
Amerikaanse publiek verkocht moest worden. [5]

doelen en werkwijze / beleidsommezwaai

EEN OLIFANT KLONEN

Ervoor zorgen dat Kodak weer gaat groeien is niet een olifant
leren dansen, maar een olifant klonen in een muis. [6]
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doelen en werkwijze / ontwikkelingen

PAPEGAAIEN MET ANIMAL SPIRITS

Als de onzekerheid toeneemt, is dat altijd funest voor de econo-
mie. Er ontstaat een massa-psychose en Nederland wordt een
papegaaienland. Men aapt elkaar na en praat elkaar zodoende
de recessie aan.
De internationale economie heeft veel weg van een dierenwin-
kel. Vaak zijn het namelijk de animal spirits die de dienst uitma-
ken. Toen bijvoorbeeld bleek dat Reagan kankergezwelletjes op
zijn neus had, kelderden de aandelenkoersen onmiddellijk. [7]

doelen en werkwijze / sterkte/zwakte-analyse

PAARDEN LEREN KOORDDANSEN

C. van der Kolk (COR-lid) gooide de knuppel in het hoenderhok
toen hij zich hardop afvroeg of de VNU-tijdschriftengroep door
de gemaakte keuze voor primaire aandacht voor grote, op de
massa gerichte titels geen kansen liet liggen die andere, kleine-
re uitgeverijen wel kunnen grijpen.
‘We kunnen dan nu wel sterk zijn in massabladen, maar dat is
ook het segment dat het meeste bedreigd wordt door de huidi-
ge ontwikkelingen op de advertentiemarkt. Moet je dan aan
zo’n keuze blijven vasthouden?’ vroeg het COR-lid zich af.
A. Lugt meende stellig dat Van der Kolk zich vergiste: ‘Als je
een paard bent, moet je niet leren koorddansen,’ maakte hij
een vergelijking met de Tijdschriftengroep in de rol van de ede-
le viervoeter. Want waar zijn we sterk in? In massa-consumen-
tenartikelen. Daar is ook de advertentiemarkt op afgestemd. [8]
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Een beer in de achtertuin
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doelen en werkwijze / strategie

EEN KIP IN LEGNOOD

Zeventig procent van de kosten in de intramurale gezondheids-
zorg wordt aan personeel besteed. Maar om een reden die ik
nog steeds niet scherp heb kunnen krijgen, hobbelt het sociaal
beleid altijd ver achter het medisch/verpleegkundige en het fi-
nanciële aan. Pas in 1977 kreeg de gezondheidszorg zijn eerste
CAO. Sociaal beleid is in deze sector als een kip in legnood. In-
eens wordt een tekort of overvloed geconstateerd waarop aller-
lei onbezonnen ad hoc-maatregelen volgen. Later blijken dat
allemaal windeieren te zijn. Momenteel zit 70 procent van de
ziekenhuizen in de rode cijfers. [9]

doelen en werkwijze / kwaliteit

EEN BEER IN DE ACHTERTUIN

Dat de beer het woud verlaat en uw achtertuin opzoekt, is niet
conform de eisen, maar een gesprek daarover is op dat moment
waarschijnlijk niet zo’n goed idee.
Het echte probleem is echter: Wat doet deze beer in uw achter-
tuin? [10]
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